ВІДКРИТИЙ КОНКУРС
Премія імені імператора Максиміліана за заслуги
перед Європою на регіональному та
муніципальному рівні, 2021 рік
На честь 85 річчя з дня народження багаторічного мера міста Інсбрук та
президента уряду землі Тіроль, покійного нині доктора Алоіса Луґера та на
знак подяки за його заслуги перед Європою земля Тіроль та місто Інсбрук
в 1997 році заснували премію імператора Максиміліана — європейську
премію землі Тіроль та міста Інсбрук за досягнення в області регіональної
та муніципальної політики.
У рамках підготовки до 2019 року, що є роком пам’яті імператора
Максиміліана, земля Тіроль та місто Інсбрук переглянули умови
нагородження премією імені імператора Максиміліана.
Цією премією відзначають діячів, установи та організації, проекти яких
принесли конкретну практичну користь Європі на регіональному та/або
муніципальному рівні. Учасники конкурсу, що представили свої проекти,
повинні бути в змозі реалізувати та завершити їх.
Особливої уваги заслуговують проекти, за допомогою яких вдалося
зробити значний внесок у забезпечення взаєморозуміння між країнами
Європи, їх спільного розвитку, мирного співіснування та єдності.
Обов’язковою умовою є зв’язок з муніципальним та регіональним рівнем.
Представлені проекти повинні передбачувати можливість розробки на їх
основі практичних рекомендацій, які можна адаптувати під інші громади
та регіони.
За рахунок активної громадської діяльності повинно забезпечуватися
зміцнення вірності громадян європейським ідеалам. Проект не повинен
орієнтуватися на отримання прибутку чи будь-яких матеріальних
цінностей, порушувати законодавство чи загальні європейські правові
принципи.
Представлені проекти повинні мати інноваційний характер, мають
базуватися на нових підходах чи методах організації, а також включати
оцінку очікуваного впливу або розвитку подій з огляду на поставлені цілі.
Тут вкрай важливі різноманітні аспекти європейської інтеграції. Основні
критерії оцінки проектів — ефективність, спрямованість на стійкий

розвиток, креативність, а також залучення різних цільових груп до участі в
розвитку Європи.
Церемонія нагородження премією імені імператора Максиміліана
проводиться кожні два роки. Премія включає сертифікат, медаль (пам’ятна
монета 1509 року з зображенням імператора Максиміліана I) та грошову
винагороду в розмірі 10 000 євро. Грошова винагорода видається за
відмінну реалізацію проекту. Премія видається діячу, установі чи
організації за заслуги перед Європою на регіональному та муніципальному
рівні.
Інформацію про проекти слід надсилати лише через спеціальну
платформу сайту www.kaisermaximilianpreis.at. Опис проекту повинен бути
складений німецькою, французькою чи англійською мовою.
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